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ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА:
„ИЗПРАТИХМЕ УСПЕШНА 2014
ГОДИНА, А ПРЕЗ 2015-ТА ЩЕ
ЗАВЪРШИМ ВАЖНИ ПРОЕКТИ
ЗА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“

През 2014 година работихме в сложна и променяща
се обстановка, но въпреки това успяхме да
реализираме много важни за населените места на
Община Берковица проекти. На 4 септември м.г.
след проливен продължителен дъжд река Берковска
излезе от коритото си и причини много щети на
крайбрежните улици и на инфраструктурата.
Отнесени бяха подпорни стени, мостове, разрушени
много стопански постройки, а една къща падна и
4 семейства останаха без дом. Пострадаха общо
100 семейства, разрушена бе и общинската пътна
мрежа. Започнахме веднага да отстраняваме щетите.
На хората, които загубиха дома си, предоставихме
общински терен да си построят нов дом. Държавата
подпомогна 43 семейства с 325 лв. Но това не бяха
всички пострадали. Затова и общината отдели от
собствения си бюджет средства, за да подпомогне още
18 семейства със същата сума и 8 фирми. Изградихме
подпорни стени в квартал „Заряница“, където водата
застраши блок № 6 и на най-пострадалата улица
„Синчец“. Стойността на двете стени е 1,3 млн. лв.

преди в ж.к Заряница бл. 6

сега в ж.к Заряница бл. 6
От Комисията по бедствия и аварии при МС
поискахме 3 млн. лв. за възстановяване на
общинската инфраструктура. Част от тях получихме,
друга очакваме. Работата по възстановяването
продължава, започват дейности по проект за
възстановяване и укрепване на р. Берковска при
Лесотехническа гимназия на стойност 800 723,36
лв. Панелите ще бъдат премахнати, така че да
няма опасност от попадане на нови и запушване
на реката, ще се изградят подпорни стени от двете
страни на реката, укрепване на моста, изграждане
на пешеходните пасарелки и ремонт на тротоарите.
Подаден за класиране е и проект за изграждане
на мост Лонджата на стойност 617 886,60 лв.

парк „Здравец“ преди
района на ул. „Синчец“
За Община Берковица 2014-а бе една успешна
година. Работихме по 14 европейски проекта за
над 11 млн. лв. Продължихме да променяме облика
на града и селата. Освен с европейски средства,
ние отделихме пари и от собствения си бюджет за
изграждане на инфраструктурни проекти. С наши
средства – 600 000 лв., успяхме да асфалтираме
улиците в трите квартала – жк. Изгрев, жк. Стара
планина и жк. Заряница, които не са обновявани
от много години. Изградихме детска площадка
в квартал „Изгрев“, две спортни площадки в
същия квартал и в двора на гимназията „Д-р
Иван Панов“ и Първо ОУ „Никола Вапцаров“.

откриване на детска площадка в ж.к Заряница

парк „Здравец“ сега
Започнахме обновлението на двете ни основни
улици – „Александровска“ и „Николаевска“.
Проектът на общината за това е на стойност 2,4
млн. лв. С 1,2 млн. лв., спечелени с проект чрез
Програмата за трансгранично сътрудничество
България–Сърбия, обновяваме градския стадион.
Ремонтът включва реконструкция, саниране и
ремонт на двете сгради, поставяне на каучуково
покритие на пистата за бягане, ремонт на ролбана,
засипване на стария басейн, изграждане на тенис
корт игрище и игрище за мини футбол, баскетбол
и волейбол и трябва да завърши лятото на 2015-а.

стадионът преди

откриване на спортна площадка в Гимназия „Д-р
Иван Панов“
Със средства от Програмата за регионално развитие
санирахме сградите на 2 детски градини и на
Трето ОУ „Иван Вазов“. С помощта на програмата
„Красива България“ обновихме сградата на
детска градина „Звънче“. С европейски средства
чрез проекти на местната ни инициативна група
Берковица–Годеч успяхме да облагородим парк
„Здравец“ – едно любимо място на берковчани.
Той вече има ново осветление, видонаблюдение,
детска
площадка,
дървени
скулптори,
които го правят и туристическа атракция. стадионът сега
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стадионът след ремонта
Реновирахме домовете за стари хора в Берковица
и село Бистрилица. С това се подобри енергийната
ефективност в дома за възрастни с деменция в село
първа копка на ЦНСТДУ
Бистрилица чрез топлоизолация на външни стени
и тавани, монтаж на соларни инсталации за баните
и кухнята. Намаляване разходите за ел. енергия
и отопление ще доведе до подобряване условията
на жизнената среда на настанените в дома, както
и повишаване качеството на предоставяните
социални услуги. Договорът
за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ е между ДФ
„Земеделие“, МИГ „Западна Стара планина – Копрен
– Миджур“ и Община Берковица. Пълното име на
проекта е „Въвеждане на мерки за подобряване на
енергийната ефективност в Дом за възрастни хора
с деменция с. Бистрилица, Община Берковица –
Етап 1”. Стойността е 83 000 лева с ДДС. В момента
в дома са настанени 55 възрастни с деменция. ЦНСТДУ-Берковица сега
Обновихме парк – „Свети Георги Победоносец“ с
нови алеи, осветление и озеленяване. Предстои
изграждане на детска и спортна площадка. Със
собствени средства в размер на 100 000 лева
ремонтирахме градинката пред пощата, за 2014
година вложихме 300 000 лева за четвъртокласна
пътна мрежа / 4 км. пълно асфалтиране пътя
Ягодово – Слатина/. В 8 села на Община Берковица
има изградени информационни пунктове за
отдих и развлечения. Чрез Националното
сдружение на общините, на което съм зам.председател на Управителния съвет осигурихме
финансиране за болницата в Берковица през 2014
– 89 770 лева и през 2015- 95 308 лева, с което
домът в Бистрилица преди
финансово стабилизирахме здравното заведение.

домът в Бистрилица сега
Социалната сфера също е приоритет в работата ни.
Всяка година разкриваме обществени трапезарии.
Там се раздава веднъж дневно топла храна на 72
лица, сред които бездомни, самотно живеещи
възрастни хора и социално слаби лица и семейства.
През 2014 година открихме Център за обществена
подкрепа в Берковица. Основната цел на разкрития
Център е подпомагане на уязвими групи деца и
семейства и подобряване качеството им на живот,
чрез предотвратяване изоставянето на деца и
настаняването им в институции, превенция на
насилието и отпадането им от училище, обучения
и умения на деца в риск за самостоятелен живот,
подкрепа на деца с поведенчески проблеми
и прояви, подкрепа на приемни родители и
осиновители. Открихме Център за настаняване
от семеен тип и разкрихме нови 12 работни места.
Изградената
нова
двуетажна
сграда,
представлява жилище за деца с умствени и
физически увреждания, които са се намирали
в различни социални институции. Жилището
има кухня, трапезария с дневна и осем спални
със самостоятелни санитарни помещения. За
децата е осигурена среда, близка до семейната.

парк „Св. Георги Победоносец“ преди

парк „Св. Георги Победоносец“ сега
Всяка година правим срещи с бизнеса, чуваме и
положителни, и отрицателни неща. Опитваме да
се разберем, да помагаме и каквото се договорим,
разбира се, като местна власт го изпълняваме.
Последните две години имаме повече от пет къщи
и хотели за гости, построени на територията на град
Берковица. Вече в четири от малките села в общината
също има изградени такива къщи и хотели за гости.

2
Смятам, че в следващите години ще продължаваме
да работим в посока развитие на туризма в
различните му форми и да популяризираме района
като привлекателна туристическа дестинация.
Община Берковица стана пълноправен член на
асоциацията за развитие на планинските общини.
Вижда се, че започваме да надграждаме в тази
посока, и че наистина туризмът е основния
сектор, в който трябва да се развиваме.
Имаме страхотни дадености, затова трябва да
ги
популяризираме, да разработваме и
разпространяваме
рекламни
материали
за
възможностите за туризъм, да подпомагаме
предприемачите и да привличаме нови инвестиции.

информационни пунктове за отдих и развлечения
Проектът
„Ком”
е
изключително
важен
за нас. Той е от доста време, но нека не
забравяме,
че
най-големият
проблем
е
удължаването на пистата и пътя до зона „Ком”.
Мога да кажа също, че благодарение на министър
Греков нещата наистина се случиха. На 16 юли
пристигна писмо от министър Греков за разделяне
на тези имоти, предоставени са ни, единият през
областния управител, другия ще бъде предоставен
през изпълнителната агенция. Така че мисля, че
нещата ще се случат в Берковския балкан, може би
не в този вариант от 2006-2007 г., но все пак ще се
случат. Сигурна съм, че ще успеем - пистата ще се
удължи, ще имаме подбор за инфраструктура, ще
бъдат направени хотели и къщи за гости, част от
които ще строи нашето дружество „Ком 2016“. Ще
дойдат и инвеститори, които също ще участват
и строят, и нещата ще се случат. Имаме още един
проект, който ще ни доведе повече посетители.
Планираме да превърнем парк „Калето“, където
има останки от римска крепост в туристическа
атракция. Става въпрос за една площ от 150 дка,
която е много интересна. През 2014 година тя
стана общинска собственост. Успяхме да поставим
нови информационни табели с карти на града,
в центъра на Берковица има свободна интернет
зона, на сайта имаме камера за наблюдение в
реално време, както и същата на ски пистата в
зона Ком. Внедрихме система за сигурност на
информацията и нова и модерна услуга за жителите
на общината – плащане онлайн на всички данъци.

Като цяло в Община Берковица
имаме какво още да подобряваме в
инфраструктурно отношение. Усилията
ни са насочени също към развитие на
туризма, искаме да привлечем още
много инвеститори на територията
на
общината.
Написахме
новия
стратегически документ – Интегриран
план за градско развитие и съм убедена,
че в края на програмен период 2014-2020
г., който вече тече, ще се поздравим с един
успешен план, с много одобрени и спечелени
проекти, които ще бъдат реализирани на
територията на града. В края на периода
вярвам, че ще бъдем един съвсем различен
град от това, което до този момент сме
наследили. С две думи, програмата ни за
тази година е амбициозна. Започнали сме
да изпълняваме много идеи и проекти и
дано успешно да успеем да ги реализираме.
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КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА
ТРЕТИ ДОГОВОР ЗА
КАМЕНОВА СЕ СРЕЩНА С
САНИРАНЕ ПОДПИСА КМЕТЪТ
БИЗНЕСА В БЕРКОВИЦА
ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА
СЪС СДРУЖЕНИЕ НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ

3
НА СРЕЩА С ПЕСЕН

На 6 юни певческа група „Здравец“ на пенсионерски
клуб гр. Берковица посети с. Гаганица. Певческата
им група честваше 55 годишнина от създаването си.
Присъстваха певчески колективи от много места,
както и танцов състав от гр. София. Разменени бяха
много приветствени адреси. Г-жа Цеца Ненковска
им поднесе цветя и сервиз за кафе от нашия клуб.
Изпяха се много песни. Изиграха се хора. Благодарим
на хората от с. Гаганица за задушевната обстановка,
за приветливото им отношение към всички нас.
Боби Мир

Кметът на Община Берковица Димитранка
Каменова се срещна с представители на бизнеса.
Основната цел на срещата бе установяване пряк
контакт с местния бизнес, за да бъдат дефинирани
основните трудности, пред които той се изправя, и да
се повиши информираността за механизмите, чрез
които може да бъде получена подкрепа. Тези срещи
се правят за трета поредна година. В резюме г-жа
Каменова представи на присъстващите свършеното
до момента и проектите, които се реализират.
Кметът сподели, че от 2011 година със своите колеги
и Общински съвет са намалили промилите на
такса битови отпадъци за юридически лица, които
от 6 са станали 3,9 промила. В годините обаче има
много стари задължения на фирми, които трудно
се събират. Г-жа Каменова допълни, че въпреки
безработицата в Берковица трудно се намира
работна ръка. Приоритет ще е усвояването на повече
субсидии, с които да се развие малкия и среден
бизнес в общината и икономическата стабилност
на региона. Сега в Берковица предстои саниране на
всички публични сгради по енергийна ефективност,
реализирането на проекти за разширяване пътя до
зона Ком, направата на минералния водопровод,
удължаване на ски пистата и др. Тя с внимание
изслуша и проблемите на бизнеса и обеща пълно
съдействие и подкрепа от страна на общината.
Г-жа Каменова ще инициира среща на бизнеса и
директорите на училища, както и среща на бизнеса
с личните лекари, защото се оказа, че във фирма
като ЗАИ за 6 месеца имат 1000 болнични дни.
Други проблеми, които стоят пред местния бизнес е
невъзможността на строителните фирми да участват
в търгове на общината, инфраструктурата, която
видимо вече се подобрява, намирането на работна
ръка и др. От разговорите стана ясно и това, че
е необходимо създаване сдружение на бизнеса и
работа с общи усилия. В края на разговорите кметът
Димитранка Каменова каза, че усилията на общината
са насочени към туризма, инфраструктурата и
забележителностите. Тя гарантира подкрепата
си на бизнеса и подчерта, че 2016 година ще
бъде още по-добра във финансово отношение.

ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО
НА КОМБИНИРАНО СПОРТНО
ИГРИЩЕ В Ж.К ИЗГРЕВ

ЕНЬОВДЕН
И тази година по стара българска традиция
членовете на пенсионерски клуб „Берковски кестен“
отбелязаха по достоен начин един от най-почитаните
летни празници – Еньовден. Гости на клуба ни бяха
пенсионерите от пенсионерски клуб с. Бойница,
Видинско. Те бяха сърдечно посрещнати с пита с
мед и букети свежи билки, набрани от местността
„Алчов баир“. При влизането в уютния ни клуб,
гостите минаха под Еньовия венец за здраве. Със
сърдечно „Добре дошли“ ги поздрави председателят
на берковския клуб, г-н Тодор Кръстев, а чаровните
дами от певческа група „Здравец“ им изпяха
подходящи песни. Накратко с историята на града ни
гостите бяха запознати от г-жа Цеца Ненковска и г-жа
Иванка Коцева, след което посетиха Часовниковата
кула, културната композиция „Малинарката“ и
къща-музей „Иван Вазов“. Веселието продължи
в ресторант „Кръстева къща“ в града ни.

Кметът на Община Берковица Димитранка
Каменова подписа днес трети договор за саниране
с председателя на Сдружение на собствениците
„Детелина 2015 – Берковица“ Стоян Георгиев.
Присъстваха и членовете на сдружението Александър
Леков и Иво Иванов. Договорът е за участие на бл.
1 и бл. 2 в ж.к Изгрев в Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради. Договорът е на основание одобрено
Заявление за интерес и финансова помощ. Не всеки от
собствениците бил съгласен, да бъдат ремонтирани
сградите. „Бяхме упорити и се разбрахме с Лили Русинова
предубедените“, поясниха представителите на Гр. Берковица
сдружението. „Вярвам, че сте взели правилното
решение и заедно ще се справим“, каза г-жа ЧЕСТИТ 90-ГОДИШЕН
Каменова. Това е третият договор за обновяване
на многофамилни жилищни сгради. Останалите
са на сдружения в ж.к Заряница. До този момент
4 сдружения на собствениците са регистрирани
в Берковица, с три от тях са сключени договори.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ПОСТАВЯ КАМЕРИ ЗА
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ СРЕЩУ
ВАНДАЛСКИ ПРОЯВИ

Община Берковица взима мерки срещу вандалски
прояви за опазване на общинското имущество. 5
камери за видеонаблюдение ще бъдат монтирани
в подновения парк „Свети Георги Победоносец“.
Те са дарение от фирма ЕТ „Информинжинеринг“
– Монтана. Още 4 камери ще бъдат поставени на
възлови места в Берковица и Бързия. Системата за
видеонаблюдение ще създава възможност за поемане
на персонална отговорност от нарушителите.
Новият облик на парковете и детските площадки
в Берковица бе дългоочакван от жителите на
града, но изисква и добросъвестно отношение за
опазването му. Припомняме, че само няколко дни
след като бе монтирана чешмата в парк „Свети
Георги Победоносец“ бе обект на посегателство,
както и дървената пластика в парк „Здравец“,
която бе вандалски счупена. Ръководството на
Общината разчита, че видеонаблюдението ще
окаже своя положителен ефект за опазване на
общинското имущество. Обмисля се поставянето
на видеокамери и на други места в града.

БЪДЕТЕ ЩАСТЛИВИ, ПРИЯТЕЛИ

В този горещ летен ден – 10 юни- пътувахме до
с. Владимирово на среща с нашите приятели –
пенсионерите. Бяхме посрещнати в техния клуб
със сладки и кафе. В ресторанта певческата им
група ни поздрави с песни. Председателят ни
г-н Кръстев им поднесе цветя и сервиз за кафе.
В задушевна обстановка премина срещата ни с
пожелания за здраве, дълголетие и нови срещи. Г-н
Синигерски допринесе за веселието с музиката си.

Започна изпълнението на проект „Изграждане на
център за отдих, свободно време и спорт в ж.к Изгрев
гр. Берковица“. Договорът за безвъзмездна финансова
помощ № 46/3/3211471 от 04.02.2015 г. е между Община
Берковица, ДФЗ и МИГ „Берковица-Годеч“. Общата
му стойност е 90 824 лв. без ДДС, а строителноремонтните дейности са за 85 654 лв. Предстои
изграждане на комбинирано спортно игрище за тенис
на корт и волейбол, маси за игра на шах, табла, карти
на открито и 3 пейки за отдих. Фирмата изпълнител
е „ АЙ БИ ТРЕЙД ЕНД КОНСУЛТ“ ООД – София. Боби Мир

ЮБИЛЕЙ !

На 18 юли 2015 г. най-възрастната жена в
пенсионерски клуб „Берковски кестен“ Надежда
Петрова Цветкова навърши 90 години. Рожденият
й ден подобаващо бе отбелязан в клуба с почерпка,
подаръци, много цветя и песни. Да е жива и
здрава още дълги години ! Бъди благословена !

ПРАЗНИК НА МАЛИНАТА

На 7, 8 и 9 август 2015 г. на хижа Ком ще се проведе
традиционния празник на Малината. В програмата
на празника са предвидени туристически походи
на пенсионерските клубове, посещения на музеи
и забележителности, веселие и лагерен огън.
Празникът на дивите малини се провежда ежегодно
през втората седмица на август в местността на
хижа Ком в Берковския Балкан. Този празник
е в чест на природата, планината и малините –
символ на Берковица. Смята се, че патриархът на
Българската литература Иван Вазов пръв е започнал
да организира походи до зона Ком, по времето,
когато е бил председател на Берковския съд. От
тогава до днес Берковският Балкан привлича с
красотите си туристи и планинари от близо и далеч.

К О М - брой 178(85), понеделник - 03 - Август 2015 г.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОЧЕТЕН
ДАРЕНИЕ ЗА БИБЛИОТЕКА
ГРАЖДАНИН
„ЙОРДАН РАДИЧКОВ“

Съгласно
Наредба
„За
символиката
и
отличията на Община Берковица” чл. 49 ал.
1 ще се приемат предложения за „Почетен
гражданин“
до
Временната
комисия
по
символиката към Общински съвет Берковица
до 15.08.2015 г. Предложения могат да правят:
Председателят на Общинския съвет на Община
Берковица;
Кметът на Община Берковица;
Общински съветник или съветници;
НПО, обществени комисии и творчески съюзи.
Предложенията
трябва
да
са
направени
съгласно следните членове от наредбата:
Чл.50.
За
почетни
граждани
на
град
Берковица и Общината могат да се предлагат
неосъждани
български
и
чуждестранни
граждани, включително и посмъртно, които са:
/1/проявили
героизъм
и
хуманност
в
екстремни
или
аварийни
ситуации.
/2/дарители,
чиито
жестове
са
с
непреходна стойност за града и общината.
/3/ имат и особени заслуги от обществена значимост.
Чл. 51. Предложението по чл. 49, ал. 1 трябва
да бъде обосновано, мотивирано и да съдържа
всички
необходими
сведения
за
лицето.

Дългогодишната приятелка на библиотека „Йордан
Радичков“ Ива Попова направи поредното си
дарение от детски книжки на английски език. Тя
живее от 20 години в САЩ. Г-жа Попова обича
много да чете книги и е доброволка в училищната
библиотека на децата си в Колорадо. Всяка година,
когато посещава родния си град Берковица, Ива
Попова не забравя и нашите читатели, винаги
отделя време и средства, за да ги зарадва с
интересни книжки. Благодарим, за красивия жест!

ПРЕДИ 50 ГОДИНИ

Председател ОбС : инж. Ю. Иванов

ТРОЯНСКА КЕРАМИКА В
ЕТНОГРАФСКИЯ МУЗЕЙ

Авторска изложба керамика бе открита на 2 юли в
Етнографския музей в Берковица. Произведенията
са на Николай Йовков, трето поколение керамик
и дъщеря му Ралица Йовкова, четвърто поколение
керамик.
Посетителите имаха възможност да
видят прекрасните им творби. И двамата имат свой
собствен стил, признати са не само у нас, но и в
чужбина. С тяхната изложба Етнографският музей в
Берковица обогатява предлаганото за посетителите
в началото на активния туристически сезон. На
изложбата присъстваше само Ралица Йовкова със
своето семейство и съпругата на Николай, които за
четвърта поредна година посещават града под Ком,
който много харесват. Изработените от крехките
женски ръце керамични предмети, смайваха с
красотата на форми и багри и бързо намериха
купувачи сред ценителите на това изкуство,
което в планинския град има много. Ралица
продължава да преоткрива традицията, защото тя
е част от нея. Така традицията продължава в една
прочута троянска фамилия, а мирисът на глина
стои в началото на това българско изкуство…

Една от задачите, залегнали в програмата за курортно
туристическото развитие на Берковица приета
през декември 1960 г., бе поставянето на барелеф с
образа на народния поет Иван Вазов на връх Ком.
Пролетта на 1965 г. открих мраморния блок
затрупан в двора на старата община. Ангажирах
от кв. „Беговица” Игнат Игнатов (Иго) и синът
му Георги да изчукат образа на Иван Вазов –
релеф върху лицевата страна и четиристишието
от стихотворението на Вазов „На Ком”:
„Оттук окото волно прегради не намира.
Вселената пред мен покорно се простира.
Душата гордо диша. От тия планини
умът към нещо светло, голямо се стреми,…”
Помолих скулптура Стефан Стоймиров да им
даде своята машинка за точкувано пренасяне
на образа от гипсовия модел върху мрамора
и той ги обучи да я ползват. Така паметника
стана готов. Направих скеле и го дигнах на
скелето на площада пред музея на Иван Вазов.
Дойде месец юли 1965 г., прекарахме мраморния блок
на връх Ком. Изкарахме вода, цимент и баластра до
подножието с джип. Пренесохме материалите на ръце
до върха. Изкопахме ямата и с дървета, както се казва
„на манджилък”, изправихме блока в изкопа. Заляхме
ямата с бетон, като поставихме пред паметника.
В монтажа участваха: Георги Петков – първи
секретар на ГК на БКП и дъщеричката му Даниела,
Станимир Иванов, Славчо Андонов, Радко
Давидков от с. Комарево и Милан Миланов.
Самото откриване на паметника стана тържествено
със слово на председателя на ОС на БТС Иван
Петров – Йохан. Самото откриване извърши Тано
Цолов – секретар на ЦК на БКП на 08.08.1965 г.
Милан Миланов

4
КОНКУРС „МОЯТА БЕРКОВИЦА“

Местната
комисия
за
борба
срещу
противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните обявява конкурс за фотография
на тема „Моята Берковица“. Инициативата
е в изпълнение на годишната програма на
комисията за 2015 год, а целта е да провокира
и фокусира вниманието на подрастващите към
красотата и уникалността на родния ни край.
Идеята е да потърсят, намерят и представят
своята гледна точка и позитивно отношение към
местните природни дадености, архитектура,
биоразнообразие
и
забележителности.
Категориите са три:
1. Селфи с моя роден край – в тази категория могат
да участват селфи снимки, на които фигурират
едно или повече лица без ограничение за това дали
са направени сред природата или в населено място;
2. Пейзажна фотография – категорията е
предназначена единствено за снимки на природни
обекти,
забележителности
и
феномени,
направени на територията на Община
Берковица. В нея е допустимо да участват
фотографии на крепости, паркове, паметници,
сгради, т.н. при условие, че те са заснети
извън урбанизираните зони на общината;
3.
Градска
фотография
–
категория,
изцяло посветена на гр. Берковица и
прилежащите й населени места. Допустими
за участие са единствено снимки на обекти
в града и селата на община Берковица.
Условия за участие:
1.В конкурса могат да участват деца
на възраст от 8 до 18 ненавършени
години
със
свои
авторски
снимки.
2.За всяка от категориите един участник
може да изпраща до 3 броя фотографии.
Всяка фотография трябва да е придружена с
информация за заснетия обект и участващите
лица в снимката (ако тя е в категорията
селфи). Ще се радваме и на послания, кратки
истории или кратък текст към снимките.
3. Времетраене на конкурса – до 21.08.2015 год. вкл.
4.Фотографиите
се
изпращат
на
email: goranova.f@berkovitsa.com с изрично
посочени: три имена на участника, възраст,
клас и училище, адрес, телефон за връзка,
както и за коя категория са снимките.
5.Фотографиите
ще
бъдат
оценявани
и
класирани
от
комисия,
включваща
професионални фотографи. Резултатите и
класирането ще бъдат обявени на 01.09.2015
год. в сайта на Общината, както и във фейсбук.
6.С фотографиите, спечелили от 1-во до 3-то
място, както и класираните до 10-то място
във всяка категория ще бъде открита изложба,
посветена на празника на града – 8-ми септември.
7.Награждаването
на
победителите
ще
се състои на 04.09.2015 год. - в рамките на
тържествата за празника на гр. Берковица.
8.Фотографиите, участвали в конкурса,
стават собственост на МКБППМН –
Община Берковица с права за отпечатване,
публикуване и организиране на изложби.

НАГРАДИТЕ ЗА ВСЯКА ОТ КАТЕГОРИИТЕ:
1-ВО МЯСТО: ваучер на стойност 100 лв.,
2-РО МЯСТО: ваучер на стойност 50 лв.
и 3-ТО МЯСТО: ваучер на стойност 30 лв.
Ваучерите са за магазин за електроника и
техника.
За повече информация:
Филонка Горанова – Секретар на МКБППМН
Община Берковица – стая 117, ет.1 на
Общинска
Администрация
–
Берковица,
както и на телефони:
0953/ 960 13; 0882 909 506.
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